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FOUR SPECIES 

On the first day, you shall take for yourselves the fruit of a 

beautiful tree, branches of date-palms, boughs of leafy 

trees and brook-willows, and you shall celebrate for seven 
days before the Eternal One your God. 

ִרי ֵעץ ָהָדר  ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל   ּפֹת ּתְ ּכַ

ם ִלְפֵני  ַמְחּתֶ ְבַעת ָיִמים: יהוהּוׂשְ  ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ

Leviticus 23:40 

 

There are four types of human character: one says, “What’s mine is 

mine and what’s yours is yours” (this is an average person). “What’s 

mine is yours and what’s yours is mine” (this is an imbecile). “What’s 

mine is yours and what’s yours is yours” (this is a righteous person). 
“What’s mine is mine and what’s yours is mine” (this is an evil 
person). 

ארבע מדות באדם האומר שלי 

שלי ושלך שלך זו מדה בינונית  

שלי שלך ושלך שלי עם  ...

הארץ שלי שלך ושלך שלך 

 חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע: 



There are four types of temperament: easy to anger and 

easy to appease (their gain disappears in their loss). Hard 

to anger and hard to appease (their loss disappears in 

their gain). Hard to anger and easy to appease (righteous). 
Easy to anger and hard to appease (evil). 

ח לכעוס ונוח לרצות ארבע מדות בדעות נו

יצא שכרו בהפסדו קשה לכעוס וקשה  

לרצות יצא הפסדו בשכרו קשה לכעוס ונוח  

 לרצות חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות רשע: 

There are four types of student: quick to 

learn and quick to forget (their gain 

disappears in their loss). Slow to learn 

and slow to forget (their loss disappears 
in their gain)… 

ארבע מדות בתלמידים מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו 

בהפסדו קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו מהר 

חכם קשה לשמוע ומהר לאבד זה חלק  לשמוע וקשה לאבד 

 רע: 

There are four types of donor. One wishes that 

they should donate and that others should not 

donate (they are begrudging of others). One 

wishes that others should give and they should 
not (they are begrudging of themselves)…  

ארבע מדות בנותני צדקה הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים  

עינו רעה בשל אחרים יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה  

בשלו יתן ויתנו אחרים חסיד לא יתן ולא יתנו אחרים  

 רשע: 

There are four types of those who frequent the 

synagogue: one attends but does not do (they 

receive a reward for going); one does but doesn’t 
attend (they receive a reward for doing)… 

ארבע מדות בהולכי לבית המדרש הולך ואינו  

עושה שכר הליכה בידו עושה ואינו הולך שכר 

מעשה בידו הולך ועושה חסיד לא הולך ולא עושה  

 רשע: 

m.Avot 5:10-14 


